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Konu: İskonto ve Ciro Prim Faturalarında Uygulanacak KDV Oranı Değişikliği 

 

Bilindiği üzere, Katma Değer Vergisi Kanununun 25. maddesi hükmüne göre; teslim ve 

hizmet işlemlerinde fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen ticarî teamüllere uygun 

miktardaki iskontolar katma değer vergisi matrahına dahil değildir. Dolayısıyla, ticarî 

teamüllere uygun miktardaki iskontolar fatura bedelinden indirilerek kalan bedel üzerinden 

katma değer vergisi hesaplanır.  

Anılan iskontolar fatura üzerinde gösterilmeyip, yıl sonunda veya belli bir dönem sonunda 

yapılıyorsa bu takdirde, alıcı satıcıya bu iskonto tutarı için fatura düzenlemektedir. Bu gibi 

durumlarda, daha önce 26 seri Nolu KDV Tebliğinin “L” bölümünde aşağıdaki açıklamalar 

yer alıyordu: 

“Fatura ve benzeri belgelerde ayrıca gösterilmeyip, yıl sonralarında, belli bir dönem sonunda 

ya da belli bir ciro aşıldığında (satış primi, hasılat primi, yıl sonu iskontosu gibi adlarla) 

yapılan ödemeler ise katma değer vergisine tabi olacaktır. Zira, bu tür bir iskonto doğrudan 

satılan malla ilgili değildir. Burada söz konusu olan iskonto, firmanın yaptığı ek bir 

çalışmanın yada çabanın sonucu olarak doğmaktadır. Dolayısıyla yapılan iş ana firmaya karşı 

verilen bir hizmettir. Çünkü, ana firma ile satıcı firma arasında düzenlenen sözleşmeye göre 

(yazılı veya sözlü), satıcı firma sözleşmenin hükümlerine uygun olarak belli bir çabayı 

göstermiştirki (belli bir hizmeti vermiştir ki) ek ödemeye (iskontoya) hak kazanmıştır.  

 

Bu nedenle, yukarıda belirtilen şekilde uygulanan ve Katma Değer Vergisi Kanununun 4. 

maddesi çerçevesinde "hizmet" kapsamına giren bu işlemlere ait iskontolar, aynı Kanunun 

1/1. maddesi uyarınca vergiye tabi tutulacaktır.” 

Dolayısıyla, bu tür ciro primleri hizmet bedeli olarak kabul edildiği için % 18 KDV oranı 

uygulanıyordu. 

Ancak, Mali İdare, bize göre de doğru olmayan bu anlayışını 19 Ocak 2012 tarihli Resmi 

Gazetede yayımlanan 116 Seri Nolu KDV Genel Tebliği ile değiştirmiş ve eski anlayışından 

vazgeçerek 26 nolu Tebliğin yukarıdaki bölümünü iptal etmiştir. Anılan 116 Seri Nolu 

Tebliğle belirtildiği üzere, 19 Ocak 2012 tarihinden itibaren düzenlenecek bu türden 
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iskonto ya da ciro primi faturalarında, artık % 18 oranı değil, daha önce satışı yapılan 

ürüne ait olarak satış anında uygulanmış kdv oranı ne ise o uygulanacaktır. Başka bir 

deyişle, bu tür ciro primlerinde mala ait kdv oranı uygulanmakla, daha önce yapılmış olan 

işleme ilişkin kdv matrahında düzeltme yapılmış olacaktır. 

Bu anlamda, zincir marketler ya da bayiler vb satış dağıtım kanalından ya da diğer kişi ve 

kurumlardan gelecek ciro prim ya da iskonto faturalarında uygulanacak kdv oranı konusunda 

karşı tarafın uyarılmasında yarar vardır. 

 

 

              Saygılarımızla, 
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